
  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OS GASTOS 

DO NOSSO SINDICATO 
 

A importância da contribuição voluntária do trabalhador para 
o fortalecimento do sindicato independente do imposto 
sindical. 

 
1. O imposto sindical é uma herança da estrutura sindical varguista da década de 

30, instituído na constituição de 1937. O trabalhador obrigatoriamente contribui com o 
valor de um dia do seu trabalho por ano para a estrutura sindical, administrada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, tal contribuição deve ser distribuída, na 
forma da lei, entre sindicatos (60%), federações (15%), confederações (5%), centrais 
sindicais (10%) e a "Conta Especial Emprego e Salário" (10%). Em suma, o objetivo da 
cobrança é o custeio das atividades sindicais e a sustentação da "Conta Especial Emprego 
e Salário", que integra os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

2. Seria uma fonte de renda dos órgãos sindicais para além da contribuição 
voluntária dos trabalhadores, cobrada e distribuída pelo Estado, pela estrutura sindical 
estatal, que deve ser usada para fim específico de assistência sindical. Ou seja, não é uma 
contribuição que possui origem na vontade política do trabalhador, mas na obrigação em 
forma de imposto. 

3. Na prática, desde o seu início, o imposto sindical foi um importante 
instrumento de atrelamento do sindicato ao Estado. Os sindicatos que atuavam por fora 
do Estado de forma independente, normalmente mais aguerridos e de luta, até mesmo 
revolucionários, mesmo depois de muita resistência, foram se enfraquecendo frente ao 
fortalecimento dos sindicatos que se entregavam às políticas do Estado. Daí o termo 
"pelego" caracterizando os sindicatos atrelados de forma econômica e/ou política ao 
patrão e ao Estado. E em períodos de governos autoritários, como no regime militar, tal 
controle estatal era ainda mais intensificado, não só de forma econômica, mas 
principalmente política. Não havia qualquer liberdade de expressão política do 
trabalhador. 

4. Por tais razões, é princípio do sindicalismo classista ser contra o recebimento 
do imposto sindical. Qualquer forma de submissão e atrelamento do sindicato ao Estado e 
ao patrão devem ser combatidos. A contribuição voluntária enriquece o sindicato não 
apenas financeiramente, mas também politicamente. O trabalhador contribui livremente e 
em contrapartida possui um vínculo enquanto associado. No aspecto democrático, o 
sindicato necessariamente sempre deverá prestar contas aos associados, que se sentirão 
no direito de cobrar o sindicato, de fazer parte, interferir conforme seus objetivos, 
propostas e ideias. 

5. O Sintrajud sempre foi contra a cobrança do imposto sindical. Tanto que 
apesar da contribuição obrigatória, como ocorre na Justiça Federal e talvez nesse ano 
passe também a ser cobrado na Justiça do Trabalho, em todos os anos realiza campanhas 
de devolução de tais valores ao trabalhador, no caso os respectivos 60% recebidos pelo 



sindicato do "dia doado". É verdade que diversos trabalhadores acabam realmente doando 
esse valor para o sindicato, não o recebendo de volta. Mas aí se trata de contribuição 
voluntária, e não uma obrigação. Em suma, o nosso sindicato sobrevive apenas da 
contribuição voluntária de 1% do salário bruto mensal de cada trabalhador associado, 
política esta que, ao nosso ver, deve ser mantida pela categoria, tanto a tentativa de 
devolução do imposto sindical, quanto ao valor da cobrança de 1% do trabalhador 
associado. Consideramos esse valor justo, ele é proporcional ao salário do associado. 
Além do que qualquer redução da contribuição de forma não planejada poderia quebrar 
financeiramente o sindicato, ao mesmo tempo que diminuir o valor da contribuição não 
necessariamente significaria um aumento do número de sindicalização para compensar o 
caixa.  

6. Fato é que a categoria tem que ter contato e participar das ações políticas 
realizadas pelo sindicato. Ter mais conhecimento do trabalho que é realizado e da sua 
estrutura, tarefa esta de aproximação que cabe à diretoria realizar. O sindicato deve 
possuir como princípio o estímulo à participação e aproximação de todos os trabalhadores 
ao próprio sindicato, que é de todos. Quando o trabalhador tem a contrapartida política do 
sindicato diariamente, em seu cotidiano, a cobrança de 1% do salário se faz mais que 
justa. 

 
A Máquina sindical e seus gastos "para dentro" 

 
7. A contribuição sindical fornece toda a renda para o sindicato, que a usará de 

acordo com a política da sua diretoria. Especificando os tipos de gastos sindicais, para 
além da própria máquina (como imprensa, jurídico, os funcionários em geral etc), o 
sindicato basicamente tem que os administrar entre o financiamento de lutas em geral e 
os gastos especificamente com a categoria, corporativamente falando. O Sintrajud, como 
um bom sindicato classista, usa boa parte das suas verbas para financiar a luta dos 
trabalhadores. Nos movimentos paredistas nacionais é um dos sindicatos que mais gasta e 
sempre sai à frente para fazer a luta acontecer. No que diz respeito a movimentos sociais, 
o Sintrajud também sempre busca contribuir com os mais diversos tipos de luta, 
estudantis, de rua, rurais, sindicais. E agora, contra a reforma da previdência, deverá estar 
totalmente à disposição da luta da sociedade como um todo. 

8. Por outro lado, no que diz respeito a ações mais corporativistas, para dentro 
da categoria, como cursos, formação, atividades lúdicas, lazer, o Sintrajud também 
cumpre certo papel, porém entendemos que é possível expandir ainda mais esse leque de 
possibilidades. Atualmente, o Sintrajud possui diversos convênios com várias empresas 
de diferentes tipos, como comércio, ensino, empresa de telefonia, cinema, assistências 
médicas e odontológicas, terapias, dentre outros, o que entendemos já ser importante, 
porém passível de se aumentar ainda mais a sua quantidade e os publicizar. Nesse 
aspecto, um dos principais problemas tem sido que boa parte da categoria sequer sabe da 
existência de tais convênios. Fica o registro positivo que neste ano foi confeccionado um 
encarte específico sobre os convênios, que deve ter sido entregue em toda a categoria. 
Mas como já dito, é possível expandir ainda mais a política de convênios do sindicato. 

9. No que diz respeito a cursos e atividades lúdicas, o Sintrajud hoje tem 
disponível para os seus associados, de forma gratuita, aulas de teatro, de dança, de 
percussão, além de futebol semanal e campeonatos anuais. De certo que falta ainda a 



disponibilização de alguma atividade física destinada ao público feminino (já que o 
futebol é disponível somente para o público masculino), reflexão esta que deverá ser 
considerada pela próxima gestão da diretoria. Além disso, há a problemática de que todas 
essas atividades estão disponíveis mais para os associados da capital do que das várias 
cidades do interior. De fato, outra importante questão a ser considerada pela próxima 
gestão, a inserção do sindicato pelas cidades do interior e consequente realização de 
atividades dos mais diferentes tipos, como já ocorre na capital. 

10. No quesito lazer, o Sintrajud sempre realiza festas anuais e vem cada vez 
mais realizando happy hours perto dos locais de trabalho. Ao contrário das atividades 
lúdicas acima descritas, tal política transcendeu a capital, sendo que ocorreram festas de 
final de ano em algumas cidades, bem como happy hours. A baixada santista desde 
sempre é referência nesse aspecto, explorando e usando a subsede que possui para tais 
fins, assim como para fins de formação e discussão política. Outras cidades também já o 
fizeram. Mas entendemos que ainda é pouco, que o sindicato tem possibilidade de 
aumentar ainda mais o seu leque de ações lúdicas e de lazer pelo estado paulista afora. 

11. Com relação a cursos de formação política, para além de questões na ordem 
do dia (como ocorre agora com a reforma da previdência) entendemos que o Sintrajud já 
foi mais atuante e proporcionou bons cursos de formação política para a categoria. 
Necessário retomar tal política. É papel de qualquer sindicato que se diz classista 
trabalhar a formação política do trabalhador, que diariamente sequer possui espaço e 
oportunidade para se formar politicamente com o coletivo, com questões que vão além do 
seu cotidiano laboral. Por outro lado, com relação a cursos de formação técnica, por mais 
que não tenham o foco de formação política para a luta, o sindicato teria apenas a ganhar, 
pois aproximaria os trabalhadores para si e entre si. Seja através de convênios, seja 
através da contratação direta de cursos, o perfil do trabalho da nossa categoria, 
trabalhadores do direito, pede formação constante. Como o trabalhador irá usufruir de tais 
cursos de qualquer jeito, bem melhor que seja por dentro do sindicato. 

12. O sindicato, além de mobilizar a luta, tem o papel de ser meio aglutinador 
social dos trabalhadores. O trabalho digital afasta as pessoas, não há sequer necessidade 
de levantar da cadeira. O teletrabalho hoje é realidade, no limite diversos colegas nossos 
não tem mais qualquer sociabilização do trabalho em seus dias. Não encontram mais seus 
colegas. O sindicato deve ser o meio estimulador que - seja através da luta, em cursos, no 
futebol, nas festas, no dia a dia mesmo - faz a socialização dos trabalhadores. O vínculo 
de amizade é importantíssimo para a consciência de coletivo, as pessoas se conhecerem. 
E se isso acontece através do sindicato, melhor para todos e para a luta. 

13. Em resumo, retornando a questão financeira, para poder dar conta de tantos 
tipos de ações e tarefas, na construção da luta, na sociabilização dos trabalhadores, na 
assistência jurídica, conseguir fazer a mensagem do coletivo chegar no trabalhador, estar 
presente na vida do trabalhador, dentre outras tarefas, é necessário muito trabalho, 
estrutura e renda. E a forma como o sindicato percebe a sua renda é importantíssima, 
devendo em nossa opinião ocorrer através da contribuição voluntária, no valor de 1% 
sobre o salário. Com relação ao imposto sindical, defendemos que deva ser devolvido 
como política permanente por todos os motivos acima explanados. Reivindicamos que o 
sindicato mantenha seu perfil desatrelado do Estado politica e financeiramente, que a 
categoria tenha mais conhecimento de todos os gastos sindicais e que se tenha o devido 
espaço para a categoria participar da vida sindical, contribuindo assim com o seu 



cotidiano. Somente assim se faz possível ao sindicato atender a todas as demandas da 
categoria, sem problemas financeiros, sem receber o imposto sindical e com a devida 
prestação de contas à base dos trabalhadores do judiciário paulista, que, como 
consequência, poderão até em maior número se sindicalizarem. 
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